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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

 ،القرني هذا �قول: قرأت �تاً�ا ألحد أساتذة العقیدة �حث فیه الروا�ات الواردة في خبر أو�س
وانتهى إلى الحكم بتضعیف �ل ما جاء في خبر أو�س �ما فیها الحدیث في صحیح مسلم، 

حمد واستشهد �قول اإلمام مالك عندم ُسئل عن أو�س فقال: لم �كن، وأورد �الًما لإلمام أ
 �صب في هذا المعنى. 

هما أهل وأجمع على قبولهما وما فی ،أقول ما جاء في الصحیحین الذین تلقتهما األمة �القبول
نه لو حلف أحٌد �الطالق أن �ل ما في البخاري ومسلم صحیح لم �حنث، إ :العلم حتى قال قائلهم
ن �عني حینما نفاضل بین مسلم و�ین اإلمام أحمد من جهة، و�ین مسلم و�ی ،فال �الم ألحد حینئذٍ 

ة �القبول، اإلمام مالك من جهة ال نعني أن هذه المفاضلة تمس جناب الصحیح الذي تلقته األم
لكن أین؟ إذا ُنقل عن اإلمام  ،اإلمام مالك أفضل من مسلم، اإلمام أحمد أفضل من مسلم :نقول

مسلم قول �السند الصحیح ننظر فیه، أما أن �كون في الصحیح فال مجال للنظر فیه، و�ذا 
 -یهرحمة هللا عل–تطاولنا على الصحیحین تطاولنا على غیرهما، �عني إذا �ان اإلمام مالك 

هذان اإلمامان قبل أن یتلقى األمة فو�ذلك اإلمام أحمد  ،�طعن في الحدیث أو ُ�ضّعف الحدیث
مة واكتساب القطعیة للكتابین من تلقي األ ،�عني قبل أن �صنف الكتا�ان أصالً  ،الكتابین �القبول

 .المعصومة �مجموعها عن الخطأ
ُنوازن بین أقوال األئمة فیما عدا  ما �قال في مسلم �قال في البخاري من �اب أولى، نعم 

عن اإلمام البخاري قلنا ننظر في �المه مع �الم األئمة  االصحیحین، إذا نقل الترمذي �المً 
كواحد منهم، و�ذا ُنقل عن مسلم أو قال مسلم في غیر الصحیح ولو في مقدمة الصحیح؛ ألن 

ما اإلمام مسلم وغیره من األئمة، أالمقدمة ال تدخل في شرطه في الصحیح، فإننا نوازن بین �الم 
ما ُأودع في الصحیحین اللذین تلقتهما األمة �القبول فال �الم ألحد. فال �الم ألحد. ولیست 

ت ال، النظر في هذین الكتابین اللذین تلقتهما األمة �القبول، وصار  ،العصمة لمسلم أو للبخاري 
القبول �العلم، والخبر الواحد إذا تلقته األمة أحادیثهما مقطوًعا بها، �ما صّرح بذلك جمٌع من أهل 

تى �فید القطع، إذا دّلت القرائن على ثبوته ثبت، أفاد القطع، ومن القرائن التي تحتف �الخبر ح
�فید القطع �ما قرر العلماء �ون الحدیث في الصحیحین أو في أحدهما، أو یتداوله األئمة، أو 

د وال قول ألح ،فیهإشكال وال  ،المقصود أن الحدیث صحیحُیروى �طرٍق متباینة سالمة من العلل، 
 مع قول اإلمام مسلم.

 طالب:...
 .نعم

 طالب:...
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 قال: لم �كن، قال أو�س لم �كن �عني ما ُوجد شيء اسمه أو�س.
 طالب:...

 ترى أقوال األمة قبل تألیف الصحیحین األمر فیه سعة، �عني على حسب ما یِرد إلیهم الحدیث.
 طالب:...

ل ال، هم �ضعفون القصة �لها �كاملها ما صارت؛ ألنها لم تردهم �األسانید التي وردت لمسلم. قب
مسلم �یف ُ�ضعِّف مسلم وهو قبل مسلم، أنا تكلمت في هذا قلت: ألن اإلمام أحمد ومالك قبل 

 وجود الكتابین.
 طالب:...

ف القصة نعم ُ�ضعِّف �ضعف، أما ضع الذيضعفها األستاذ الجامعي هذا  الذيسبحان هللا، 
 القصة، ُ�ضعِّف مسلم ما في ذلك الوقت.

 طالب:...
 ما أدري إن �ان إنك فاهم، ما أدري �یف �كون الفهم غیر هذا.

 طالب:...
ین ثم سبحان هللا، �ا أخي قلت لك: قبل وجود الكتابین، اإلمام أحمد واإلمام مالك قبل وجود الكتاب

�مكن �ا أخي ما ُیتصَور. غیرك غیرك من آحاد الطالب ال ؟ ما اضعَّف مسلمً  :�عد ذلك تقول
 ما أتصورك تفهم هذا الفهم. ،�فهم هذا فضًال عنك، اآلن أنت طالب متمیز

 طالب:...
 المانع؟ ألنه قبل وجود الكتابین، ماأنا قلت لك: أنه وردهم من طر�ق غیر طر�ق مسلم وضعفوه، 

ماذا ف�شكل علیك هذا الكالم هذا �عني أنت �عني إذا �نت أنت  ترى لو غیرك ما �قول الكالم
 عن �قیة الطالب وآحادهم.

 طالب:...
فكیف یتصور  ،اإلمام مالك وأحمد قبل وجود الكتابین :أنا قلت ،ال ال، البیان واضح �ا أخي

ف ماأنه  في مسلم؟ ما �مكن. احدیثً  انُ�ضعِّ
 طالب:...

 ؟كیف
 طالب:...

إ�ش؟ أن القصة لم تحصل أصًال في قول إمامین من أئمة الحدیث، شوف هو �ستند إلى 
و�ساوي، هو �غیب عن الباحثین مسألة وهي أنه إذا ُوجد �الم لإلمام البخاري في صحیحه نفس 

لكن ما  ،وهو إمام من األئمة ،لو ُوجد في غیر الصحیح، اإلمام البخاري لیس �معصوم ،الشيء
 ..یح، لكن لو ُنِقل.نوازن �الم غیره �كالمه في الصح
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 طالب:...
�عني عدد من أئمة الحدیث �فضلون البخاري  ،نفس الكالم أعید الكالم هذا، األئمة الكبار

ن ، �عني ُیَرجَّحون علیهما في االختالف �اعتبار القائلین عند األئمة، �عضهم أَعرف ماومسلمً 
 لكن متى نوازن بین هذا العالم ،مسلم �كثیر في علل األحادیث ممن ال �عرفه طالب العلم أصالً 

سلم، الجلیل الذي أشاد �ه العلماء و�ین مسلم؟ أو بینه و�ین البخاري؟ إذا ُنقل عن البخاري وعن م
 –فلیس ألحد �الم، �عني هل الشافعيواتفقوا على جمیع ما فیه  ،أما �تاب تلقته األمة �القبول

نه إ :�تاب مالك، هل �مكن أن �قول قائل�قول: ما تحت أد�م السماء أصح من  -رحمة هللا علیه
ما نفهم مثل ما قال األخ أن الشافعي قال هذا وهو إمام، �ا أخي  حتىأصح من الصحیحین؟ 

 فال موازنة حینئٍذ. ،قبل وجود الصحیحین
 طالب:...
 ال ال ما �كفي. �ثیر من أحادیث السنن والُمسند وأ�ًضا في المستدرك شيء �ثیر ُروي  ،ما �كفي

لكن ال ُ�عطى؛ ألن هذه األحادیث ما ُتلقیت �القبول، فصحة  ،األسانید التي ُخرَجت بها بنفس
اإلسناد وحده ونظافة األسانید ال تعني أن هذا االحدیث موازن لحدیث في الصحیح، ولذلك في 
ترتیبهم درجات الصحیح جعلوا أعلى درجات الصحیح ما اتفق علیه الشیخان، ثم ما تفرد �ه 

ثم ما تفرد �ه مسلم، ثم �عد ذلك ما هو صحیح على شرطهما، ثم ما هو صحیح على البخاري، 
شرط البخاري، ثم ما هو صحیح على شرط مسلم، ثم ما هو صحیح على شرط غیرهما، 

 فالمسألة منازل مراتب.
مین هل من �لمة عن العلمانیین أو ما ُ�سمى �اللیبرالیة التي بدأت تتسرب في المسل�قول: 

ه ُ�تَّاب و�عالمیین؛ ألن �عض الناس یزعم أن العلماء في ُ�عٍد وتقوقع عن هذمفكر�ن و 
ه فكر األمة ونعمل على ر�طها �العلماء او�یف نوجد ِفكرً  ،المواضیع  یتوفر الوقد  ،أو ُنَوجِّ

 التواصل المطلوب؟
نَّة �الوحیین، وما �خدم الوحیین هو الذي ُیر�ِّي الناس، و�ذا حق فما عرفت ال العلم �الكتاب والسُّ

 �ضاده �اطل. فالذي �ضاده هو الباطل.
ماذا  لكن ما رأ�كم في حفظ الموطأ قبل البخاري لضبط أسماء الرجال لقلة الرجال فیه؟�قول: 

عن األقوال التي ُتذ�ر �عد األحادیث في الموطأ التي تبلغ أحیاًنا صفحتین أو ثالث؟ تترك 
ع وفیها مقاطی ،وفیها بالغات ،ط؟ وأحادیث فیها مراسیلاألقوال �عني تحفظ األحادیث المسندة فق

ع راجَ س وُ�فهم وتُ ظ و�نما ُ�قرأ وُ�درَ لكن لیس مما ینبغي أن ُ�حفَ  ،كثیرة، فالموطأ فیه علٌم غز�ر
 .-رحمه هللا-ر في �الم اإلمام  مالك نظَ و�ُ  ،علیه الشروح

  مقدمة الصحیح؟هل اشترط مسلم في الصحیح على شرطه لما أورده في �قول: 
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ولذا ُیَنّص علیه: أخرجه مسلم في المقدمة، و�ن  ،ال، الذي في مقدمة الصحیح لیس على شرطه
 ،لكثیرة�سیرة لیست �ا ،لم �كن قد اشترط فما مقدار األحادیث المتكَلم فیها في مقدمته؟ أنا ال أدري 

 لكن ما حصرتها، ولنا شرح على مقدمة مسلم.
 ولكن هل اطلعتم على شرح الهروي  ،م لم ُ�خدم خدمة تلیق �همعلوم أن صحیح مسل �قول:

اطالع �عني �صدر عنه حكم دقیق عن الكتابین �معنى أني قرأت الكتابین �كاملهما  واألثیو�ي؟
شرح  ة، وشرح تقدمشرح طیب ،ال، لكن اطلعت على مواضع من شرح األثیو�ي البحر الثجاج

ا ي لكنه فیه تكرار، �عن ،�عني ما في شروح النسائي ما �قار�ه وما یدانیه ،للنسائي ُموسع جد�
 الكتاب قابل لالختصار.

 في شواهد التوضیح البن مالك طبعة الشیخ محمد فؤاد عبد الباقي في أول صفحة من�قول: 
 لمسلمیناالكتاب: أخبرنا الشیخ اإلمام أبو عبد هللا محمد بن إلى أن قال: أمتع هللا ببقائه 

 قراءة علیه مني وأنا أسمع. وهو ینظر في أصله �یف �جمع بین القراءة والسماع في وقت
  آخر؟

ءة أما قراءة علیه وأنا أسمع هذا متصور، قراءة مني علیه وأنا أسمع ما یتصور، الجمع بین القرا
 ألنه یلزم علیه أنه �قرأ ثم �عید الشیخ أو �قرأ غیره �عده. ؛والسماع ال یتأتى

ثنا �قول:  ثنا �ارك هللا فیك عن هذا مثل إشكال هذا، �قول:  .-هللا المستعان–حدِّ یخك شحدِّ
 و�یف �انت طر�قته في التدر�س؟  ،الشیخ عمر بن محمد بن سلیم

رحمة هللا –من أشهر علماء الحدیث في هذا العصر �عني طیب، محمد بن محمد بن سلیم توفي 
واحد من  هوالدتي �اثني عشر عاًما. من الطرائف فیقبل والدتي �اثني عشر عاًما. قبل  -علیه

ولما عرفني قال: أنا أتردد أقرأ على الشیخ عبد العز�ز  ،طالب الشیخ عمر زرته قبل أشهر
�جنب بیت الجد واألهل، وال أشوفك ذاك الوقت، الرجل �قارن  اذ�ر مسجدً  ،العبادي في مسجد

ذا. قال: أنا ما أشوفك یوم أن أتردد على یناهز المئة �عني ما �ستغرب علیه اإلشكال في ه
 نب بیتكم، العبادي متوفى سنة ألف وثالثمائة وسبعة وخمسین، قبل والدتي �سبعةاالعبادي هو �ج

عشر عاًما. هذا الشخص قال: أنا ال أعرف الشیخ عبد العز�ز أسمع �ه من جدید، �عني الشیخ 
بد هللا. وال أعرف أ�اه وأعرف جده محمد بن ععبد العز�ز المفتي اآلن الشیخ عبد العز�ز بن عبد 

 اللطیف، قلت: �هللا ما علیك ما شاء هللا.
 طالب:...

 ؟نعم
 طالب:...

ر أن اإلمام مالك ینتقد حدیثً  اتجعل مسلمً  تر�د أنأنت   في مسلم؟ اُیتصوَّ
 طالب:...
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 �س.
 طالب:...

إذا ضّعف القصة ضّعف الحدیث، هو إذا ضّعف القصة ضّعف  ،ال ال، إذا ضّعف القصة
لم  آخر، لكن هو ضعَّف القصة برمتها، اما یلزم أن ُ�ضعِّف طر�قً  االحدیث، هو لو ُ�ضعِّف طر�قً 

 معناها؟ ما�كن أو�س 
 طالب:...

 قال اإلمام أحمد. انظر ماذاال ال، ما قال اإلمام أحمد لم �كن، قال: 
 طالب:...

�قول، لحظة لحظة عن أو�س فقال: لم �كن، وأورد �الًما لإلمام أحمد �صب في هذا نعم، مالك 
 لم �كن. ،ال أظن ،لم �كن ،المعنى، ما هو

 طالب:...
ر أن اإلمام أحمد یبلغه الخبر خبر أو�س؟ سؤال: هل یتصور أن اإلمام  ال، �عني هل ُیتصوَّ

 بن المسیب؟یبلغه خبر أو�س �سند صحیح ثابت و�فضل علیه سعید أحمد 
 طالب:...

ما وصلهم من نفس الطر�ق، قد �كون وصلهم من ُطرق ال تثبت، �عني ال یوجد أحادیث في  نعم
الصحیح ُخرِّجت �أسانید ضعیفة عند غیرهم؟ اآلن اإلشكال في ابن الجوزي حینما حكم على 

ق أحادیث في الموضوعات �أنها موضوعة وهي موجودة في حدیث مسلم، هل �حكم على طر�
 مسلم أم �حكم على الطر�ق الذي وصل إلیه؟

 طالب: وصل إلیه.
 انتهى اإلشكال.

 طالب:...
لما  تقصده عندك هذا، الذي في القلوب ال �علمه إال عّالم الغیوب. أنا ماما قلت �ذا، ال  ،ال ال

ل أنا أر�أ �ك أن تقول مثل هذا الكالم، أن ینز  ،ألن الناس منازل یتفاوتون  ؛شددت في الكالم
 فهمك إلى هذا الحد.

 طالب:...
نَّةمن أراد حفظ �قول:   ومتحیر بین حفظ بلوغ المرام و�ین االلتحاق بدورات حفظ السُّ

  الصحیحین، ثم یواصل �عد الصحیحین حتى �حفظ الكتب العشرة، فبأي الطر�ق؟
منفكة تماًما هنا، الكاتب هذا، هذا الكتا�ة ما أدري �هللا إذا �انت الكتا�ة تنفك عن العلم فهي 

ا، وُ�ذ�ر عن �عضهم ا أنه في سوق  ،كتا�ة ردیئة جد� ا جد� ولعله ابن عبد الهادي خطه رديء جد�
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فاشتراه من أجل إذا قیل له خطك رديء قال  ،�عني ال �كاد ُ�قرأ ،تهءالوّراقین �تاب غا�ة في ردا
 تفضل، فلما ذهب �ه إلى بیته وتأمله فإذا هو خطه.

 طالب:...
 ؟نعم

 طالب:...
نَّ من أراد حفظ ما �كاد ُ�قرأ، �قول:  الذيال ال، اقرأ ما �تب عن ابن عبد الهادي، هو  ة السُّ

ومتحیر بین حفظ بلوغ المرام و�ین االلتحاق بدورات حفظ الصحیحین، ثم یواصل �عد 
 الصحیحین حتى �حفظ؟ 

یث لیست في الصحیحین الجادة المعروفة عند أهل العلم أن تحفظ األر�عین؛ ألن فیها أحاد
أحادیث أحكام مجموعة من الصحیحین أنت �أمس  ،وأحادیث ُ�لیة جوامع، ثم تحفظ العمدة

فأنت تتدرج من حدیث جوامع إلى أحادیث أحكام صحیحة، ثم �عد  ،وهي صحیحة ،الحاجة إلیها
یحین ذلك تترقى في المرتبة الثالثة إلى أحادیث أحكام تحتاج إلیها وعلى طر�قة حفظ الصح

وزوائد الُكتب في البلوغ أحادیث �مكن ما تمر علیك؛ ألنها مأخوذة من �تب لیست في منهجهم 
الذي �حفظون علیه، فلیس من العبث أن یؤلف مثل البلوغ أو مثل الُمَحرر أو مثل المنتقى. 
فتحفظ على الجادة، وتدرس على الجادة، ثم �عد ذلك ال تحتاج إلى المختصرات، اقرأ في 

 وّالت، مثل ما ذ�رنا مراًرا �كون قراءتك �حث.الُمط
�عني أكثر النفاس ال حد ألقله �ما هو  ما هي مدة النفاس وهي هي محددة �أر�عین یوم؟

ح، إذا زاد على ذلك إن ،معلوم لم  وأما أكثره فالجمهور على أنها أر�عون یوًما، وهذا هو المرجَّ
 . �قترن �ه عادة أن �كون وقت الحیض فهو دم فساد

انتقى من شرح مختصر ابن أبي جمرة له فوائد  في آخر الدرس الماضي ذ�رنا أن ابن الملقن
، مختصر ابن أبي جمرة مطبوع مع شرحه له البن أبي جمرة في مجلدین، هذا واحد اوسّماها ُدررً 

منهما، اسمه بهجة النفوس وتحلیها �معرفة ما لها وما علیها، شرح مختصر صحیح البخاري 
خبر، مكتوب لكن الظاهر أنه ال ،الُمَسمَّى: جمع النها�ة في بدء الخبر والغا�ة أو الخیر والغا�ة

ث الَوِرع أبي عبد هللا محمد بن أبي جمرة األندلسي المتوفى سنة تسع وتسعین  لإلمام المحدِّ
ده لكن عن ،و�ستفیدون منه ،�عني من جاء �عده �لهم ینقلون عنه ،�لهم ینقلون الُشرَّاح وستمائة، 

ق في الصوفیة، وختم الكتاب وعنده شيء من اإلغرا ،هفوات، عنده سقطات �ثیرة؛ ألنه صوفي
عاقل، على �ل حال الكتاب فیه فوائد، والعلماء  ال �قبله�أحالم ورؤى ومنامات شيء  �مرائٍ 

 .، یوافق على �عضها وُ�خالف في �عضهاااستفادوا منه ونقلوا منه ُدررً 
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ضى لكن ابن الملقن �قول: وحین انق ،بن أبي جمرة في هذا البابال طو�ًال  ا�المً  ابن الملقن نقل
الكالم على حدیث عائشة وجابر في بدء الوحي، فلنختمه بُدرر التقطُتها من �حر سیدي أبي 

 ، ما في ذ�ر وِرع.أبي جمرة، هنا إ�ش ابن أبي جمرة محمد عبد هللا بن سعد بن
 طالب:...

�القدوة، قال اإلمام القدوة. حتى ابن حجر �قول هذا، األزدي األندلسي، بلدُي ، �صفونه نعم
والدي، ابن الملقن ذهب إلى األندلس أو ابن أبي جمرة انتقل إلى مصر، محل �حث. تغمدهم هللا 

 وهو حدیٌث اشتمل على أحكام وآداب وقواعد من أصول الدین والسلوك والترقي. ،برحمته
 ؛، أن الهدا�ة منه ال �سبب-جل وعال-الهدا�ة منه ال �سبب؛ �عني من هللا الُدّرة األولى: أن 

ُجِبَل على الخیر ابتداًء من غیر أن �كون معه من �حرضه علیه؛  -صلى هللا علیه وسلم-ألنه 
بب إال سال یلزم أن �كون لها  -جل وعال-الهدا�ة ِمنة من هللا  ألنها عبادة. ؛فُحبَِّب إلیه الخالء

لناس، أن هذا اإلنسان قد �فعل أفعاًال تكون سبًبا، قد ال �طلع علیها ا -جل وعال-م هللا ما في عل
 وقد �كون هكذا بدون سبب؛ ألنه أفضل الموجودین. 

ض �ع ،شغلللطیب الثانیة: مداومة العبادة لتحنثه اللیالي؛ �عني اللیالي، ما یتعبد ساعة و�روح 
ي. ومه في القیل والقال، مداومة العبادة لتحنثه اللیالثم �قیة ی ،ن �طلب العلم ساعةالناس اآل

نَّة، التبتل الُكلي واالنقطاع االثالثة: أن التبتل الُكلي واالنقطاع الدائم لیس من  ن ملدائم لیس السُّ
نَّة تضییع و لم ینقطع في الغار و�ترك أهله. ینزل إلیهم، یتزود،  -صلى هللا علیه وسلم-فإنه  ،السُّ

األمانة التي ُو�لت إلیه من أهل وولد وعمل هذا ال شك أنه خیانة، االنقطاع عن هؤالء الذین 
تحمل أمانتهم ال شك أن هذا تضییع لألمانة، �عني �عض الناس ما �حسب حسا�ه، یذهب 

 وهي �أمس الحاجة إلیه، یترك بناته ،زوجتهو�ترك وراءه  ،مضان مثًال �امًال �مكةلقضاء شهر ر 
وفیهم من دونه  ،فیهم المراهق ،الظروف الیوم تساعد على االنفالت، یترك األوالد في الشوارع

آثم،  مأجور؟ هذا آثم، هذا أم، هل هذا آثم اوفیهم من فوقه، یترك الوظیفة التي �أخذ مقابلها أجرً 
م �عضها على �عضاأل  .مور أولو�ات، الشرع أولو�ات �عني ُ�قدَّ
وفیها مجال للتسرب، یتعذر �ثیر منهم �أنه  ،لو ذهب �أوالده إلى تلك األماكنأ�ًضا ومثله  

واألمر خالف ذلك، فرعا�ة األوالد أفضل  ،و�نشغل �صالته ،ینشغل �طواف ،یذهب إلى الحرم
 لزم العبادة، لكن قد �قول قائل: أنا جر�ت، تر�ت الذهاببهذه الطر�قة و�ن  هم�كثیر من تضییع

�طلع �طلع ما هم  من یر�د أنولم �كن لي أثر في بیتي،  ،إلى مكة في رمضان من الرمضانات
هذا موجود في  ،ینام ینام ومن ،�صلي �صلي ومن ،�جلس �جلسأن  ومن یر�د، �ستشیرون 

وجودي مثل عدمي، الهادي هللا، نقول: بیوت المسلمین مع حرص األب ومع حرص ولي األمر، 
 ومع ذلك علیك أن تبذل السبب، علیك أن تبذل السبب.
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أعمال ال بد من القیام بها، شخص األمة �أمس الحاجة إلیه أن ُیوجد في تلك األماكن ال  هفی
ونفعه ظاهر هناك، و�ترتب على  ،لینفع ؛و�نتدب من ِقبل الدولة إلى هناك ،سیما في المواسم

 ، هل األولى أن یلحظ أمر الخاصة أو أمر العامة؟هذلك أن �ضیع من تحت ید
 طالب:...

هو في األصل الخاصة أولى بال شك، لكن إذا حصل موازنة وقال: أنا وجودي مثل عدمي 
م من أهل العل من الكبار حاول حاول اإلصالح، حاول أوًال أن �كون أهله اجرب، �عني تجد �ثیرً أ

من ذ�ور و�ناث، حاول جاهًدا ما استطاع، تر�هم قال: أقل األحوال الواجبات، ثم حاول في 
تى عند ثم دبَّ إلى قلبه الیأس قال: الهدا�ة بید هللا، هذا موجود ح ا،�بیرً  االواجبات وجد تقصیرً 

 كبار أهل العلم، موجود. 
اطن، لكن ما �الید حیلة، �عضهم من الكبار ال شك أن األلم �عتصر القلوب في مثل هذه المو 

و�ذل  ،أدر�ناه إذا ُحدِّث عن األوالد وعن تر�یة األوالد �كى، فإذا بذل السبب استفرغ الوسع
س معه الهدا�ة بید هللا، األنبیاء �أتي الواحد ولی ،متعددة إلصالحهم، وما نجح او�ذل طرقً  ،السبب

 .-جل وعال-ولده ما انتفع �ه، فالهدا�ة بید هللا  أحد، �عض األنبیاء زوجته، �عض األنبیاء
 طالب:...

مت.   المصلحة العامة إذا تعینت علیه، إذا تعینت علیه ُقدِّ
إعطاء  قال: الرا�عة أن العبادة ال تكون إال مع إعطاء الحقوق الواجبة، أن العبادة ال تكون إال مع

م لم �كن یرجع إلى أهله إال إلعطاء حقه -صلى هللا علیه وسلم-الحقوق الواجبة وتوفیتها؛ ألنه 
 فكذا غیره من الحقوق. 

رائي نة ُیرجى أن هللا تعالى یؤنسه �المالخامسة: أن الرجل إذا �ان صالًحا في نفسه تا�ًعا للسُّ 
نة ُیرج  ى أن هللالحمیدة إذا �ان في زمان مخالفة وِ�دع. إذا �ان الرجل صالًحا في نفسه تا�ًعا للسُّ

جل أتعالى یؤنسه �المرائي الحمیدة إذا �ان في زمان مخالفة وِ�دع، �ونه ُیرَجى ُیرَجى �عني من 
 تثبیته. 

ول أ -صلى هللا علیه وسلم-ت �النها�ة، أن البداءة لیست �النها�ة؛ ألنه السادسة: أن البداءة لیس
ما ُبدئ �ه في نبوته ثم ترقى حتى جاءه المَلك �قظة، ثم ما زال في الترقي حتى �ان �قاب 

مقام  حتى ینتهوا إلى ،قوسین أو أدنى، �ذلك األتباع یترقون في مقام الوال�ات ما عدا مقام النبوة
كي حُ فمن نال مقاًما فدام علیه �أد�ه ترقى إلى ما هو أعلى منه، و�شهد لذلك ما  ،االمعرفة والرض

عن �عضهم أنه ما زال في الترقي إلى أن سرى ِسّره من سماء إلى سماء إلى قاب قوسین أو 
 أدنى، فُنودي. هنا ُسري بذات محمد السنّیة حیث ُسري �ِسرك، الكالم مقبول؟

 طالب:...
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وهو من شطحات الصوفیة وما یلبسه الشیطان  ،المعلِّق: هذا الكالم مردودهذا مردود، �قول 
هللا  نه ینبغي للمر�د أن �ختلي بنفسه مدة معینة �أر�عین یوًما مثل ما واعدإ :فهم �قولون  ،علیهم

، ثم �عد ذلك �حصل الخطاب والتنزل �ما �قولون في غار حراء، حصل -علیه السالم-موسى 
یر عن �عضهم أنه خال ذ�ر في الس -رحمه هللا-ل الوحي. الحافظ الذهبي �عد نزوله �عده نزو 

بنفسه أر�عین لیلة من دون طعام وال شراب، فصار یرى و�كلَّم �قظة، و�رى رجاًال حقیقة على 
 حسب ما یدعي، �قول الحافظ الذهبي: هذه هلوسة من الجوع.

 طالب:...
 لكن ،د یراها، و�ن �ان جیلنا ما أدرك مثل هذاى له أشیاء ما �كاءصحیح، اإلنسان إذا جاع یترا

 ى له أشیاء، ومثل ما ذ�ر الحافظ الذهبيء�عني من الجوع یترا ،قبلنا أدر�وا مثل هذا من أدرك
 قال: هذه هلوسة من شدة الجوع. 

 طالب:...
على �ل حال حتى على حد زعمه، قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة �ما في مجموع الفتاوى: وهذا 

 -علیه السالم-، بل شرعة لموسى -صلى هللا علیه وسلم-غلٌط فإن هذه لیست شر�عة محمد 
و�ذلك تمسك �ما قبل  ،فهذا تمسك �شرع منسوخ ،والمسلمون ال �سبتون  ،كما ُشرع له السبت

ب أن من سلك هذه العبادات البدعیة أتته الشیاطین، وحصل له تنزل شیطاني وقد ُجرِّ  ،النبوة
وخطاب شیطاني، و�عضهم �طیر �ه شیطانه، وأعرف من هؤالء عدًدا طلبوا أن �حصل لهم من 

 -طین؛ ألنهم خرجوا عن شر�عة النبيفنزلت علیهم الشیا ،جنس ما حصل لألنبیاء من التنز�ل
  ُأمروا بها.التي  -صلى هللا علیه وسلم

 السا�عة: أن الُمر�ي أفضل من غیره، الُمر�ي أفضل من غیره، قد �كون الُمر�ى �فُضل الُمر�ي،
ا. وقد �فُضل الطالب شیخه، وهذا �ثیر، لكن إذا تعّلم وعّلم ورّ�ى وعمل �ما علم صار ر�انی� 

مه وأد�ه وُخُلقه �عني الذي یر�ي بتعلیم الناس، و�عل ،و�قصد بذلك أن الُمر�ي أفضل من غیره
 أفضل من الذي یتعلم وال ُ�علِّم.

الثامنة: أن األولى �األهل البداءة الخلوة واالعتزال، أن البداءة أن األولى �أهل البداءة الخلوة 
فتضم  ،إلى ما صار �ان إذا سجد غمز أهله -صلى هللا علیه وسلم-تزال ولما صار مآله ،واالع

صلى هللا -�أهل البداءة الخلوة واالعتزال ولما صار مآله رجلها حیث سجد. طیب، أن األولى 
إلى ما صار �عني إلى النبوة والرسالة �ان إذا سجد غمز أهله فتضم رجلها حیث  -علیه وسلم

ثم �عد ذلك یتعبد مع وجود امرأته عنده �قر�ه، ما �ضر، مع أن الخلوة  ،سجد، �عني البداءة خلوة
أجمع للقلب الخلوة، وما أي شيء �كون في قبلة المصلي سواء �انت في هذا أو ذاك، �عني 

فإذا  ،تنام في جهة القبلة زوجته -علیه الصالة والسالم-�شوش علیه، مهما �ان، �ون الرسول 
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سجد غمزها لضیق المكان، لضیق المكان و�ال لو ُوجد مكان �مكن أن �خلو �ه اإلنسان ال شك 
 أن هذا أجمع لقلبه.

 طالب:...
خاّصة فهذا معروف، مع أنه �ادت  -صلى هللا علیه وسلم-هذا إذا �ان قصده الرسول 

معنى الفتنة؟ �عني  ما، -علیه الصالة والسالم-الخمیصة أن تفتنه، �ادت الخمیصة أن تفتنه 
مجرد  -علیه الصالة والسالم-�عني �عض الناس �مقامه  ،تشغله عن صالته، الشغل یتفاوت

ین الناس الیوم؟ یدخل اإلنسان في صالته و�خرج �أنه ال �صلي، أین ألكن  ات القلب مؤثر،فتال
حاولت مراًرا �عني غافل عن صالته ما  :من مقام من �سأل �قول -علیه الصالة والسالم-مقامه 

هل هذا �عقل  ًئا؟هل هذا �عقل من صالته شی ،كان �صلي، حاول أن ُ�حدِّث مراًرا وما استطاع
 ؟ ائً من صالته شی

�عني وصل  ،لكن ما یدري أنه في صالة أصالً  ،عني ما �خفى علیه أن الحدیث �قطع الصالة�
إلى هذا الحد هل �قاس مثل هذا، هللا المستعان، �عني متصورة المسألة هذا جاءني �سأل �قول 

ن أ، أما �النسبة للطهارة إذا تمت فال تقطعها النیة، ال تقطعها النیة حاول ال أمصالتي صحیحة 
ث ما خرج شيء ما انقطعت طهارته�ُ  لكن هذا  ،حدِّث خارج الصالة خارج الصالة حاول أن ُ�حدِّ

 �حصل في الصالة �عني في غفلة أعظم من هذه؟ هللا المستعان.
 طالب:...

 ،لبتة وال �أنه في صالةأنیة خروج هذا ما عقل من صالته شيء  ه�النسبة للصالة حتى لو ما فی
، لكن من نوى اإلفطار أفطر، هذا �الم أهل العلم من نوى اإلفطار ا�لی�  اهذا منصرف انصرافً 

 أفطر، لكن ما نوى نقض الوضوء ینتقض وضوؤه من غیر حدث؟ ال، لماذا؟
 طالب:...

وهذا عمل ال ینتقد إال �عمل، األمر الثاني أن الصیام ینوي  ،الصیام دخوله بنیة ینتقض بنیة
�عني لو صام إلى المغرب أذن المغرب  ،ها �عد اكتمالهاوالطهارة ینوي نقض ،النقض في أثنائه

أصوم غیره،  أر�د أننا معتد �ه، أ وأفطر نوى نقض الصیام الفائت قال: خالص الصیام هذا ما
 والتبرع أشد منه، ذهب ،یتأثر؟ ما یتأثر، لكن قیل له: تبرع �الدم وهو یرى أن الحجامة مفطرة

إن نوى اإلفطار  :نتقض؟ على مقتضى قولهماما  أمیامه اكتفینا انتقض ص :إلى المستشفى وقال
 و�رى أن هذا أشد من الحجامة. ،أفطر، هو یرى أن الحجامة مفطرة

 طالب:...
 المقصود أنه نوى فعًال ُ�فطر �ه.

 طالب:...
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، لكن یبقى اال له في مثل هذه الصورة نوى أن ُ�فطر نوى أن ُ�فطر؛ ألنه نوى أن یتناول مفطرً 
 إن احتیج إلّي تبرعت و�ال فال، و�ال فأنا صائم. :�ه على سبیل التردد فقال أنه لو جاء
 طالب:...

 ا�عني في النفل ابتداء النیة من أثناء النهار هذا نصف، هو ما صام من األصل، إن وجد طعامً 
اء إلى اآلن، نوى الصیام من أثن اوال نوى صیامً  اأكل، هو ما �عد صام إلى اآلن. ما أنشأ صیامً 

 لكن ورد بها النص وهو ،لكن ورد بها النص، هي ُمشكلة ،النهار، هذه مسألة ال شك أنها ُمشكلة
 إلى اآلن لم یدخل في الصیام، فرق بین المسألتین.

 طالب:...
 ، �جلس. صالة نافلة �جلس.نعم

 طالب:...
أو یدعه �صلي  ا�جلس و�دعه ما یدعه قائمً ین؟ أنا أدعه نعم، أن أدعه، أجلس وأدعه، هذا أ
نوى أن �قطع الصالة، الغفلة  �خرج من صالته محتملة هذه، و�عد �ونه همَّ �عُد وصل إلى حدو 

على حسب لیس لإلنسان من صالته إال ما عقل، لیس له من صالته إال ما عقل، الفقهاء 
جر على هذه الصالة و�سقط بها ما دامت األر�ان والشروط والواجبات متوافرة ال یؤ  :�قولون 

الطلب، على أن الخشوع الذي هو ُلّب الصالة �ختلف فیه أهل العلم في وجو�ه واستحبا�ه، 
 الجمهور �قولون �االستحباب وجمع من أهل التحقیق یرون أنه واجب.

 طالب:...
 ین؟أ

 طالب:...
 ال، على أي حال ال یؤمر �اإلعادة عند الفقهاء، ال یؤمر �اإلعادة. 

أن الخلوة عون اإلنسان على تعبده وصالحه، الخلوة ال شك أن فضول الخلطة فساد  :التاسع
للقلب، القدر الزائد على ما �حتاج إلیه من أعظم وسائل فساد القلب، سواء �انت الفضول عموًما 
فضول الخلطة، فضول الطعام، فضول الكالم، فضول النظر، فضول السماع، �عني القدر الزائد 

�حتاج إلیه ال شك أن هذه منافذ إلى القلب تؤثر علیه، الخلوة عون لإلنسان على تعبده عما 
یوشك أن �كون خیر مال المسلم «جاءت أحادیث في العزلة ال سیما إذا �ُثرت الفتن،  ،وصالحه

هنا ُتشرع العزلة. وقبل هذا إذا �ان اإلنسان  »غنم یتبع بها شعف الجبال �فر بدینه من الفتن
في اإلسالم یؤثر في غیره وال یتأثر هذا تتعین علیه الخلطة، فالناس یتفاوتون. �قول: قال شیخ 
�حتج فیها  التعلیق: قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة في مجموع الفتاوى: وأما الخلوات فبعضهم

صلى هللا علیه -وهذا خطٌأ، فإنما فعله  ،ل الوحي�غار حراء قب -علیه الصالة والسالم -بتحنثه
قبل النبوة إن �ان قد شرعه �عد النبوة فنحن مأمورون �اتباعه فیه و�ال فال، وهو من حین  -وسلم
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صلى هللا علیه -وقد أقام  ،نبأه هللا تعالى لم �صعد �عد ذلك إلى غار حراء وال خلفاؤه الراشدون 
سنة، ودخل مكة في عمرة القضاء وعام الفتح أقام بها قر�ًبا �مكة قبل الهجرة �ضع عشرة  -وسلم

 ،ولم �قصده ،من عشر�ن لیلة، وأتاها في حجة الوداع وقام بها أر�ع لیاٍل، وغار حراء قر�ٌب منه
وذلك أن هذا �انوا �أتونه في الجاهلیة؛ ألنه لم تكن لهم هذه العبادات الشرعیة التي جاء بها �عد 

تیان حراء إ. �الصالة واالعتكاف في المساجد فهذه ُتغني عن -والسالم علیه الصالة-النبوة 
 �خالف ما �انوا علیه قبل نزول الوحي.

: وأصحاب الخلوات فیهم من یتمسك �جنس العبادات الشرعیة، الصیام -رحمه هللا-ثم قال 
: ومما -رحمه هللا-والصالة والقراءة والذ�ر، وأكثرهم �خرجون إلى أجناس غیر مشروعة، ثم قال 

بل شهر مطلق وجوع مطلق  ،�أمرون �ه الجوع والسهر والصمت مع الخلوة بال حدود شرعیة
�ما ذ�ر ذلك ابن عر�ي وغیره، وهي تولد لهم أحواًال شیطانیة، ثم  ،وصمت مطلق مع الخلوة

أو  : فأما الخلوة والعزلة واالنفراد المشروع فهو ما �ان مأموًرا �ه أمر إ�جاب-رحمه هللا -قال
استحباب، فاألول �اعتزال األمور المحرمة ومجانبتها، وأما اعتزال الناس في فضول المباحات 

 وما ال ینفع وذلك �الزهد فیه فهو مستحب. 
 مع أن ،ه أن �ستأنف الصومولیس ل ،ذ�رتم أن المتنفل �الصوم إذا نوى الفطر أفطر�قول: 

على الفطر هل عند�م شيء؟  -صلى هللا علیه وسلم-في عزم النبي  حدیث عائشة نصٌّ 
حدیث عائشة قبل أن �عزم على الصیام ما صام أصًال، لكنه ما أكل في أول النهار، قبل الزوال 

العلم في مثل  أو في الضحى قال: عند�م شيء قالوا: ال، عقد النیة من اآلن، والنیة عند أهل
جل -هذه الصورة وأظننا أشرنا إلیها في شرح حدیث األعمال �النیات، قالوا: من فضل هللا 

جاء فیها  لكن مع ذلك ،تنعطف في هذه الصورة هي ُمشكلة على حدیث األعمال �النیات -وعال
وال  ،النص الصحیح، ال بد من تصحیح الصورة، على هیئتها، نقول: إلى اآلن ما نوى الصیام

إنما دخل في الصوم لما قیل له ما عندنا شيء نوى وعزم لو نوى اإلفطار �عد  ،دخل في الصوم
ما عندنا  :نیة قالواماثالالساعة  ،سعةاتالذلك أفطر، �عني عزم على الصیام، جاءهم الساعة 

الساعة  تأنا صائم صار  :فرق، في أكل نكسب األجر، قال عفطور، قال: أنا صائم ما فی
ما �قي  :ثم نظر إلى الساعة قال ،أفطر أن شرة جاءهم طعام أو الظهر قال: خالص أ�غىاعال

ر؛ ألنه نوى اإلفطار �عد أن عزم على الصیام أن أفطر، نقول: أفطإال ثالث ساعات ما تساوي 
 ونوى الصیام.

 طالب:...
 ال ما �أكل.
 طالب:...
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ولذلك لو �ان في المتوضئ في خالص نوى اإلفطار أفطر �عني قطع نیة الصیام،  ءما �جي
أحس �شيء في �طنه قال:  ،ثم نوى نقض الوضوء ،وهو یتوضأ غسل وجهه وذراعیه ،المغتسل

ال؟ ینتقض وضوؤه، لذلك  أمثم خرج شيء ینتقض وضوؤه  ،ننقض الوضوء ونعید من جدید
 �قولون في النیة �ستحب استصحاب ذ�رها، و�جب استصحاب حكمها، ذ�رها �عني لو غفلت

هذا طیب مستحب، فالنیة ما هي مشكلة، لكن �ونك تتذ�ر أنك في عبادة وتتوضأ لعبادة  عن
رة استصحاب الحكم �أال ینوي قطعها قبل تمام الطهارة، مفهومه أنه لو نوى القطع �عد تمام الطها

قال: الصیام هذا الیوم ما ال �ضر، �ما لو نوى الفطر �عد أن انتهى الصیام،  ،أن هذا ال �ضر
 شيء یبطله، صیامه صحیح ما ینتقض. هصوم غیره وهو ما فیسأأنا  ئ و مجز ه

 طالب:...
 فرض؟  أمنفل  

 طالب:...
صوم الیوم؟ قال: �هللا ما أدري، إن �ان عندهم أ أر�د أن :لالو في المسجد ینتظر اإلشراق وق

 طعام أفطرت و�ال صمت، نفسها، ما علیه.
 طالب:...

 .»من شيءهل عند�م «المقصود أنه قال: 
 طالب:...

ه یدعو له یبر�ه؟ ال ال واضح، ظاهر اللفظ أنه في أكل فإن وجد شیًئا و�ال صام، ظاهر اللفظ أن
 .-علیه الصالة والسالم-أكل � یر�د أن

 وفیه إظهار لوصف العبود�ة ،العاشرة قال: مشروعیة التسبب في الزاد لدخول الخلوة أو المعتكف
وفي مخالفته نوع ادعاء. ولهذا �ان �عض أهل الطر�ق إذا دخل خلوته أخذ رغیًفا وألقاه تحت 

لهذا �ان یتزود، قال: و  -علیه الصالة والسالم-وسادته وواصل أ�اًما؛ وألن في اتخاذ النبي 
صل أ�اًما، هذا �ضحك على �عض أهل الطر�ق إذا دخل خلوته أخذ رغیًفا وألقاه تحت وسادته ووا

ا �قتدي �شیوخه أنه م و�ر�د أنیتزود،  -صلى هللا علیه وسلم-�قتدي �النبي  یر�د أننفسه، هذا 
قطع تشوف النفس والقلق أ�ًضا �أكل، �أخذ الرغیف و�ضعه تحت وسادته؛ وألن في اتخاذه 

 والفیض من هللا. 
�أتي  العل فالنً  ،ن أو عالن هذا معه أكلإذا �ان الرغیف تحت الوسادة ما أمد یدي لفال :�قول

�أكل، هو عنده أكل، فیقطع العالئق �المخلوقین و�تصل �الخالق، فهو أحضر الرغیف اقتداء 
، وأ�ًضا من أجل أال یلتفت قلبه إلى فالن أو عالن عنده رغیف -علیه الصالة والسالم-�النبي 

الرغیف، ال تنتظر من أحد شيء، قال: متى ما اضطر إلیه أكل، متى ما حدثته نفسه قال: هذا 
قطع تشوف النفس وقلقها والفیض من هللا. هذا الكالم هذا لیس �شرع، هذا أ�ًضا وألن في اتخاذه 
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وهو في الباطن هو مقتٍد �شیوخه.  ،في الظاهر -صلى هللا علیه وسلم-یر�د أن �قتدي �النبي 
ه، أن المرء إذا خرج إلى تعبده ُ�علم أهله؛ أن المرء إذا خرج إلى تعبده ُ�علم أهل :الحاد�ة عشرة

لیعرف طر�قه لیبحث عنه، قد �حتاجه أهله حاجة  ؛ألنه ُمعرض هو وهم لآلفات، معرض لآلفات
أ�ًضا ماسة فإذا ُعرف مكانه تّم إبالغه، وألن فیه إدخال السرور علیهم �إعالمه لهم، وفیه 

اإلعالم �موضعه أ�ًضا وفیه  ،ق إعالمٌ لیراف ؛اإلعالم �موضعهأ�ًضا وفي  ،اإلعالم �موضعه
لیرافق في التعبد واالنقطاع. �عني أراد أحد أن یلتحق �ه �كون رفیًقا له في ذلك ما صارت خلوة، 

لهم خدم  ،لیس معه أحد، و�ن �ان شیوخهم لهم من �خدمهم -صلى هللا علیه وسلم-والنبي 
 .و�تعبدون بهذه الخدمة ،ینقطعون لخدمتهم

الثانیة عشر: أن الشغل الیسیر الضروري ال �كون قاطًعا للعبادة، أن الشغل الیسیر الضروري  
ر ولم تذ� ،�ان یتحنث اللیالي -صلى هللا علیه وسلم-ال �كون قاطًعا للعبادة؛ ألنها أخبرت أنه 

إنما ذلك برجوعه إلى أهله. فدّل على أن ذلك هو الكثیر، �عني لم تذ�ر أنه یتحنث عند أهله، 
�عني التي �خلو  ،�ان یتحنث اللیالي -صلى هللا علیه وسلم-ألنها أخبرت أنه  ؛یتحنث إذا خال

فدل على أن ذلك هو الكثیر، �عني لو  ،ولم تذ�ر ذلك �عني التحنث في رجوعه إلى أهله ،فیها
الب له للطانقطع للعلم والتعلیم، فصار وقته � اأننا افترضنا أن طالب علم انقطع للعلم، أو عالمً 

 .امذموم؟ إن ألهلك علیك حق�  أم�طالع هذا ممدوح  اثم �أخذ �تا�ً  ،و�رجع إلى أهله
والمراد خالفه إذا �ان فیه مصلحة؛ ألن جبر�ل  ،وهي إظهار شيء ،الثالثة عشر: جواز التور�ة 

لیتوصل �ه إلى ما یر�د من  ؛ولكن قال له ذلك ،غیر قارئ  -صلى هللا علیه وسلم-كان �علم أنه 
إذا خرج إلى جهة وّرى �غیرها، ولو �ان  -صلى هللا علیه وسلم-الغط �ما سلف، �ذلك �ان 

غطه له �غیر سبب لكان ذلك ز�ادة في النفور والوحشة، �عني لماذا غطه؟ ألنه قال له: اقرأ، 
ول اقرأ األصل فیه مرتین ثالث، �عني لو جاء فغطه مباشرة من قبل ق »ما أنا �قارئ «قال: 

الخوف ورعب، وقد تقدم ذلك الكالم، والكالم ال شك أنه یؤنس، فإذا حصل الفعل هذا الغط 
 مباشرة بدون تقدمة ال شك أن هذا أشد.

أن أمر السائل إذا �ان �حتمل وجهین أو وجوًها فیجاب �أظهرها و�ترك ما عداها،  :الرا�عة عشرة
ألن المرجوح ال  ؛وجوًها فیجاب �أظهرها و�ترك ما عداها أمر السائل إذا �ان �حتمل وجهین أو

�حتاج إلى ذ�ره �ما إذا سئلت عن مسألة ما یلزم أن تأتي �القول الراجح والمرجوح، تأتي �القول 
الراجح، وأ�ًضا لو أردت أن تذ�ر القول الراجح بدلیله ال یلزم �جمیع األدلة، تأتي �أقوى هذه 

صلى هللا علیه -�حتمل طلب القراءة منه  -علیه السالم-بر�ل األدلة؛ ألنه لما �ان لغط ج
وهو المقصود في هذا الموضع  ،و�حتمل طلبها منه لما یلقى إلیه ،وهو األظهر ،ابتداءً  -وسلم

معنى هذا الكالم؟  ماوهو المعهود من الفصحاء في مخاطباتهم.  ،لما ظهر �عد، أجاب �األظهر
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ما أنا «فغطه، ثالًثا، قال:  »ما أنا �قارئ «فغطه، قال: اقرأ، قال:  »ما أنا �قارئ «قال: اقرأ، قال: 
 األظهر من األمر�ن؟ ما، أجاب �األظهر أجاب �أظهر األمر�ن، »�قارئ 

 طالب:...
 من الذي یر�د؟

 طالب:...
 هو األمر الثاني.

 طالب:...
یرفض  ن القراءة ال أنههذا ماذا أقرأ تفید النفي، إنه ال �حسن القراءة، ما أنا �قارئ ال �حس نعم

 القراءة، ال أنه یرفض القراءة.
 طالب:...
 ماذا أقرأ.
 طالب:...

و�ّیناها في وقتها، لكن تطبیق هذا الكالم على �المه أن أمر  ،جاءت في روا�ات �ثیرة في هذا
السائل إذا �ان �حتمل وجهین، الكالم في جبر�ل، أن أمر السائل إذا �ان �حتمل وجهین أو 

، و�ترك ما عداه. �عني -صلى هللا علیه وسلم-وجوًها فیجاب �أظهره، المجیب من هو؟ الرسول 
، هذه حسان القراءة، �حتمل االستفهام على ما تقدم�حتمل الرفض، �حتمل النفي؛ لعدم إ

 ؟احتماالت، لكن أیها األظهر
 طالب:...

 ال الكالم المجیب اآلن، انتهینا من �الم جبر�ل، فُیجاب �أظهرها.
 طالب:...

 ین؟أ
 طالب:...

�أظهر األجو�ة عن هذا السؤال، �أظهر األجو�ة عن هذا السؤال، السؤال �حتمل إجا�ات، �حتمل 
فأنت تجیب �أظهر األجو�ة؛ ألن �عض األجو�ة لها  ،�ة، هذا السؤال �حتمل أكثر من جوابأجو 

لكن أنت تجیب  ،ولها قرائن ترجحها في هذا الموقف، و�ن �انت األجو�ة �لها محتملة ،دالالت
�أظهر األجو�ة المناسبة للسؤال في هذا الظرف. فُیجاب �أظهرها وُ�ترك ما عداها. لو قال لك 

، تحّدث عن �تاب السنن، هناك قر�نة تدل على أن المراد سنن تحّدث عن �تاب السنن :مثالً 
ما یدل على غیرها من  هوما فی ،ألن السائل رأى جزًءا منه بید واحد من الطالب ؛البیهقي مثالً 

االحتمال أن  :�اعتبار أنها أقوى السنن؟ أو نقول ،ودن األظهر سنن أبي داإ :السنن، هل نقول
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ألن فیه  ؛إن المراد سنن البیهقي :أو نقول ؟نن لطالب الحدیثُسنن الترمذي؛ ألنها أنفع الس ادالمر 
 ما یدل علیه؟ 

فأنت  ،فیكون هو األظهر ،لكن القر�نة دلت على أن المراد البیهقي ،الجواب �حتمل �ل هذه
 تجیب على البیهقي.

 ات الواجبات اإل�مان دون النظر،فیه داللة لمن ذهب من العلماء أن أول الواجب :الخامسة عشرة

 ألن هذا الكالم �ختلفون  ؛فیه داللة لمن ذهب من العلماء أن أول الواجبات اإل�مان دون النظر

فمنهم من یرى أن أول الواجبات على المكلف النظر، ومنهم من  ،في أول ما �جب على المكلف

تشك ثم �عد ذلك تجزم، یرى القصد إلى النظر، ومنهم من یرى أن أول الواجبات الشك، 

أمرت أن أقاتل الناس حتى �قولوا: «والنصوص تدل على أن أول واجب على المكلف الشهادة. 

اْسِم {اْقَرْأ �ِ ، دون النظر واالستدالل شرط �مال ال شرط صحة؛ ألن قوله تعالى: »ال إله إال هللا

ان االستدالل وحصل �ه اإل�مان المجزي، �عني لو � ،تمت �ه الفائدة ]١[العلق:َر�َِّك الَِّذي َخَلَق}

 {اْقَرأْ إ�مان �ثیر من العامة غیر صحیح، ما عندهم استدالل؛ ألن قوله تعالى:  :لقلنا شرط صحة

لك �عد قول �عده وذ ،تمت �ه الفائدة وحصل �ه اإل�مان المجزئ  ]١[العلق:ِ�اْسِم َر�َِّك الَِّذي َخَلَق}

طلب النظر  هو ]١: ٢[العلق}قٍ َخَلَق اِإلنَساَن ِمْن َعلَ . اْسِم َر�َِّك الَِّذي َخَلقَ {اْقَرْأ �ِ وقوله �عده: 

 واالستدالل وهو ز�ادة �مال اإل�مان؛ ألنهم أكمل الناس إ�ماًنا، و�شهد لذلك الحدیث الصحیح:

 ولم �شترط نظًرا وال استدالًال.  »أمرت أن أقاتل الناس حتى �قولوا: ال إله إال هللا«

السادسة عشرة: سر نزول هذه السورة أوًال أنها دلت منطوًقا ومفهوًما على ما تضمنه القرآن 

�یة: فإن �ل ما في القرآن من آ�ات اإل�مان والتوحید والتنز�ه دل علیه مضمون اسم الر�و  ،إجماالً 

الترغیب والترهیب والندب ، وما �ان فیه من األمر والنهي و ]١[العلق:{اْقَرْأ ِ�اْسِم َر�َِّك الَِّذي َخَلَق}

دل علیه مضمون مقتضى حكمة الر�و�یة، مقتضى حكمة الر�و�یة،  هواإلرشاد والمحكم والمتشا�

ي الَّذِ {وما �ان فیه من استدعاء الفكر والنظر واالستدالل وما أشبه ذلك دل علیه متضمن قوله: 

عام والترجي والرحمة واإلیناس واإلن، وما �ان فیه من المغفرة ]٢[العلق:}َخَلَق اِإلنَسانَ . َخَلقَ 

واإل�احة وما أشبه ذلك دل علیه متضمن �رم الر�و�یة، ثم �عد هذا اإلجمال نزلت  واإلحسان

  .]٣ائدة:[الم}َم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدیَنُكمْ اْلَیوْ {ولما �ملت قال هللا تعالى:  ،اآل�ات مفصلة

الحوادث والوعد �النصر �ما في خلقه أوًال  السا�عة عشرة: فیه إشارة للتسلي والصبر عند نزول

علقة ثم طّوره وأخرجه إلى الوجود فاإلخراج �قابله الخروج، والتطو�ر �قابله التغییر في إشارة إلى 
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التسلي والصبر عند نزول الحوادث والوعد �النصر �ما في خلقه أوًال علقة ثم طّوره وأخرجه إلى 

 �قابله الخروج من هذه الدنیا. -�عني إلى الوجود–فاإلخراج  ،الوجود

 طالب:...
تي أو من الشدة عموًما التي وقع فیها. والتطو�ر من طور إلى طور �قابله التغییر �عني للحال ال

 هو فیها. 
 الثامنة عشر: جواز التأدیب المعلم للمتعلم وقد مضى. 

�ل أن �تاب هللا أن �تاب هللا تعالى ال یؤخذ إال �قوة، مأخوذ من الغط؛ ألن جبر  :التاسعة عشرة
ى: لیتلقى األمر �أهبة و�أخذه �قوة، وقد قال هللا تعالى لیحی -علیه الصالة والسالم-ضمه إلیه 

 .، �عني ما یؤخذ �التراخي]١٢[مر�م:}ْحَیى ُخِذ اْلِكَتاَب ِ�ُقوَّةٍ {َ�ا �َ 
 ُ�حصل في الباطن قوة تعین على حمل الملقى إلیه، القول الثقیل �حتاج إلىالعشرون: أن الغط  

 .توطئة مثل هذا الغط یؤهله إلى تحمل هذا القول الثقیل
نَّة الحاد�ة �عد العشر�ن: مذهب أهل   أن النوع اإلنساني أفضل من المالئكة، مذهب أهل السُّ

نَّة  ًال و�نما حصل لجبر�ل هذه القوة؛ ألنه �ان حام ،أن النوع اإلنساني أفضل من المالئكةالسُّ
ن سئل شیخ اإلسالم ابن تیمیة عن هذه المسألة فأجاب �أ لكالم هللا تعالى في ذلك الوقت، �قول:

 صالحي البشر أفضل �اعتبار �مال نها�ة، والمالئكة أفضل �اعتبار البدا�ة، فإن المالئكة اآلن
نو آدم، مستغرقین في عبادة الرب، وال ر�ب أن هذه في الرفیق األعلى منزهین عما یال�سه ب

األحوال أكمل من أحوال البشر، وأما یوم القیامة �عد دخول الجنة فیصیر صالح البشر أكمل من 
ذا معقًبا على �الم شیخه �ما في بدائع الفوائد: و�ه -رحمه هللا-حال المالئكة، قال ابن القیم 

 منهم على حقه.  و�صالح �لٌّ  ،لة الفر�قینوتتفق أد ،التفصیل یتبین سر التفضیل
ئكة وقال ابن أبي العز الحنفي في شرح العقیدة الطحاو�ة: وقد تكلم الناس في المفاضلة بین المال

نَّة و�نسب إلى أهل  ،وصالح البشر تفضیل صالحي البشر واألنبیاء على المالئكة، و�لى السُّ
م ومنه ،ى قولین منهم من �فضل األنبیاء واألولیاءالمعتزلة تفضیل المالئكة، وأتباع األشعري عل

 ،لقلة ثمرتها ؛من �قف وال �قطع في ذلك قوًال ثم قال: و�نت ترددت في الكالم على هذه المسألة
ثم قال: وحاصل الكالم أن هذه المسألة من  .ومن حسن إسالم تر�ه ما ال �عنیه من:وأنها قر�ب 

ولهذا لم یتعرض لها �ثیر من أهل األصول. قال: و�ذا الشیخ محمد بن صالح  ،فضول المسائل
 .العثیمین �ما في المجموع الثمین

هذه المسألة فلیراجع مجموع الفتاوى وشرح العقیدة الطحاو�ة، في قلُت: ولمن أراد ز�ادة البیان  
، اآلن �قي النصف �قي يوالحبائك في أخبار المالئك للسیوطي، ولوامع األنوار البهیة للسفار�ن

إن أردتم أن  ان �عني تستغرق درسً و �قي خمسة وعشر  نكثیر هذه، أو أكثر، السادسة واألر�عی
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على أطراف أ�ًضا ولعلنا نأتي �عد  ،�عني فیها فوائد، فنكملها في الدرس القادم ،وهو طیب ،نكمل
 .الحدیث، هللا یوفقكم

 .علمأ �هللا  
 لى آله وصحبه أجمعین.وصلى هللا على نبینا محمد وع 
 


